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TALEP EDİLEN HİZMET: Marka Tesc l H zmet
HİZMET İLE İLGİLİ BİLGİ:
Marka Tesc l şlem ﬁrmanızın ünvanının ya da tesp t ed len markanızın Türk Patent Enst tüsü tarafından tesc l ed lmes d r. CEMKA
Mühend sl k bu tesc l şlemler esnasında marka vek ll k h zmet sunmaktadır. 1456 s c l nolu marka vek l d r ve s z TPE’ede
tems le yetk l d r. Marka tesc l şlem yaklaşık olarak 8 ay yada 1 yıl sürer bu süre yasal süreçt r. CE, TSE şlemler nde ve beled ye
şlemler nde marka başvurusu geçerl d r. Yan 1 yıl beklemeye gerek yoktur. Markanız tesc l ed ld ğ nde 10 yıl koruma altındadır.
10 yılda b r yen leme yapılır.

YAPILACAK İŞLEMLER:
1. MARKA VEKÂLETNAMESİ CEMKA tarafından gönder l r. F rma tarafından eks ks z doldurularak CEMKA fakslanır. Noter onayına
gerek yoktur. (FİRMA)
2. Türk Patent Enst tüsüne Marka başvurusunda bulunulur. (CEMKA)
3. Marka onaylanıp tesc l şlemler başlayacağı zaman TPE ye ver len 10 yıllık koruma bedel ﬁrma tarafıdan TPE ye öden r.
Banka dekontu CEMKA ya gönder l r. (FİRMA)
4. Tesc l şlemler tamamlanır. (CEMKA)
5. Yaklaşık 2-3 aylık süre ç n marka tesc l belges gel r. (CEMKA)

MARKANIN BELİRLENMESİ:
F rmanızın markasını yazınız. Ve olması muhtemel markaları kontrol ç n en az 5 adet olmak üzere aşağıya yazınız.
CEMKA markaların uygunluk durumunu kontrol ed p s ze rapor sunacaktır.
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